SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0045/03/2019

Dňa 30.05.2019

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania CAFFE 35 s.r.o.
sídlo
017 01 Považská Bystrica, Centrum 8
IČO
50 402 111
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 06.02.2019 v prevádzke
Kaviareň CAFFE 35, Centrum 8/13, Považská Bystrica, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v správnej miere, pretože
v kontrolnom nákupe v celkovej správnej hodnote 7,32 EUR, účtovanom
v celkovej hodnote 7,50 EUR, nebola dodržaná správna miera u odpredaného
nápoja 2x40 ml Beefater Dry 40% á 47,50 EUR/1 liter o 4 ml po zohľadnení tolerancie,
čím vznikol rozdiel v hodnote 0,18 EUR v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený §
4 ods. 1 písm. a),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke
nenachádzala váha s platným úradným overením, pričom charakter niektorých
predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie a z toho dôvodu nebolo možné vyhodnotiť
časť kontrolného nákupu, do ktorého bol zakúpený 1 ks Obdĺžnikový zákusok
v hodnote 2,80 EUR s deklarovanou hmotnosťou 120 g čím bol porušený § 4 ods. 1
písm. a),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve, nakoľko v čase kontroly nemalo v
nápojovom cenníku 11 druhov miešaných nápojov bez údajov o ich celkovej miere
a bez údajov o miere jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedených miešaných
nápojov, čím bol porušený § 12 ods. 2,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 450,00 EUR slovom štyristopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 06.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Kaviareň CAFFE 35, Centrum 8/13, Považská Bystrica, ktorú
prevádzkuje účastník konania CAFFE 35 s.r.o., sídlo 017 01 Považská Bystrica, Centrum 8,
ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Za účelom dodržiavania zásad statočnosti pri predaji vykonali inšpektori SOI kontrolný
nákup v celkovej správnej hodnote 7,32 EUR, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 7,50
EUR.
Inšpektori
zistili,
že
v
kontrolnom nákupe
nebola
dodržaná správna miera u odpredaného nápoja 2x40 ml Beefater Dry 40% á 47,50 EUR/1 liter
o 4 ml po zohľadnení tolerancie, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,18 EUR v neprospech
spotrebiteľa. Kontrola dodržiavania správnosti deklarovanej miery odpredaných alkoholických
nápojov bola vykonaná úradne overeným odmerným valcom č. 0918/16.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho predávať
výrobky v správnej miere. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.).
Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v čase kontroly sa v prevádzke nenachádzala žiadna
váha s platným úradným overením, pričom charakter niektorých predávaných výrobkov
vyžaduje jej použitie, a z toho dôvodu nebolo možné vyhodnotiť časť kontrolného nákupu.
V ponuke na predaj sa nachádzali zákusky.
Do kontrolného nákupu bolo zakúpené:
 2 x Čaj Just T á 1,70 EUR,
 1 x 20 g Med á 0,30 EUR,
 2 x 40 ml Beefater Dry 40% á 1,90 EUR/40 ml,
 1 x 120 g Obdĺžnikový zákusok á 2,80 EUR, u ktorého sa nedala vyhodnotiť správnosť
účtovania z dôvodu, že v prevádzke sa nenachádzala váha s platným úradným
overením.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. Tým porušil § 4
ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.
Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa v nápojovom cenníku
nachádzalo 11 druhov tovarov, u ktorých boli porušené informačné povinnosti, a to:
 Mojito á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a hmotnosti
jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
 Mojito Strawberry á 3,90 EUR, bez údajov o jej celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,











Pina Colada á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
Cosmopolitan á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
Sex on the beach á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
Tequila Sunrise á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
Cuba Libre á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
Caipiroska á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
B 52 á 3,90 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a hmotnosti
jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
Summer Fresh Fruit á 2,70 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere
a hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja,
Big Mango á 2,70 EUR, bez údajov o jeho celkovej miere a bez údajov o miere a
hmotnosti jednotlivých zložiek použitých na prípravu uvedeného miešaného nápoja.

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť,
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o miere alebo údajmi o množstve.
Tým porušil § 12 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.05.2019, ktoré
v odbernej lehote neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu,
ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v
inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je
oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel.
Správny orgán zaslal zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk do
elektronickej schránky účastníka konania). Účastník konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa
vrátila správnemu orgánu dňa 19.05.2019 s poznámkou: Uplynutie úložnej lehoty rozhodnutia
do vlastných rúk s fikciou doručenia k OZSK P/0045/03/2019. V zmysle § 25 ods. 2 Správneho
poriadku sa zásielka považuje za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Dotknutá čašníčka účastníka konania Moniak A., ktorá vykonala obsluhu a účtovanie
kontrolného nákupu, vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 06.02.2019 uviedla,
že pri kontrole bola prítomná a je si istá, že naliala po rysku podľa odmerného pohára, nakoľko
si dáva na to pozor.

Zodpovedná vedúca účastníka konania Petra Č., vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému
záznamu zo dňa 06.02.2019 uviedla, nápojový lístok bude v kaviarni nový od 01.03.2019, kde
bude aj informácia o miere miešaných nápojov a zakúpi váhu v čo najkratšom čase.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom nevyužil.
Inšpektori SOI k inšpekčnému záznamu zo dňa 06.02.2019 uviedli, že si na zistených
nedostatkoch v čase kontroly trvajú.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy – odstránenie
nedostatkov - nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko
odstránenie nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju
zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Účastník konania ako predávajúci
v zmysle zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie.
V rámci objektívnej zodpovednosti zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene
konajú. Správny orgán neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny
stav. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý
je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako
stav protiprávny.
K tvrdeniu dotknutej čašníčky účastníka konania, že naliala po rysku podľa odmerného
pohára, správny orgán uvádza, že neskúma to, do akých odmeriek, respektíve pohárov účastník
konania nalieva nápoj pre spotrebiteľa, kontroluje však správne dodržanú mieru pri predaji.
Ďalej správny orgán uvádza, že kontrolu vykonal úradne overeným odmerným valcom č.
0918/16, pomocou ktorého bolo jasne preukázané, že predávaný nápoj 2x40 ml Beefater Dry
40% á 47,50 EUR/1 liter bol naliaty tak, že nebola dodržaná deklarovaná miera o 4 ml po
zohľadnení tolerancie. Správny orgán na tomto mieste poukazuje aj na skutočnosť, že konaním
účastníka konania bol porušený zákon č. 250/2007 Z. z., pričom porušenie povinnosti
predávajúceho sa podľa tohto zákona poníma ako správny delikt. K naplneniu jeho skutkovej
podstaty stačí zistiť, že v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo
k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených týmto zákonom. Poškodenie spotrebiteľa v rozsahu
priamo úmernom uloženej sankcii nie je obligatórnym znakom jeho skutkovej podstaty.
Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že inšpektori vystupujúci v postavení spotrebiteľov boli
z dôvodu nedodržania deklarovanej miery odpredaného alkoholického nápoja poškodení na
svojich právach.
Zo znenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna
povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení povinnosti
vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo začaté správne konanie o uložení pokuty aj v tomto
prípade.
Je potrebné osobitne zdôrazniť, že cieľom správneho konania nie je represia, ale prevencia.
S ohľadom na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., množstvo a závažnosť
zisteného nedostatku a objektívnu zodpovednosť predávajúceho správny orgán musí sankciu
uložiť tak, aby vo výške sankcie bola zohľadnená spoločenská nebezpečnosť zisteného
porušenia zákona, ale na druhej strane aby ostala zachovaná preventívna funkcia sankcie.

Správny orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj
pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo
zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto
požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj
represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť
ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno
rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane
uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v
prípade účastníka konania.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán zohľadnil, že z dôvodu nedodržania správnej miery u odpredaného nápoja
2x40 ml Beefater Dry 40% á 47,50 EUR/1 liter o 4 ml po zohľadnení tolerancie, vznikla
spotrebiteľovi ujma na majetku v hodnote 0,18 EUR. Uvedením konaním došlo
k bezdôvodnému obohateniu predávajúceho a k priamej majetkovej ujme spotrebiteľa.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy porušenie povinnosti predávajúceho umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V prípade
nezabezpečenia váhy s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené
prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené
uplatnenie reklamácie na dodržanie hmotnosti výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene.
Účastník konania porušil ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. tým, že
nezabezpečil na prevádzkarni platne overené úradné meradlo. Výkon podnikateľskej činnosti,
pri ktorej platné právne predpisy vyžadujú prítomnosť určeného meradla s platnou overovacou
značkou je povinnosťou každého podnikateľského subjektu. Bez takéhoto meradla by mohli
byť ohrozené ekonomické záujmy spotrebiteľa, a to tým spôsobom, že určené meradlo by sa
mohlo po dlhšom čase bez úradného overenia poškodiť, čo by mohlo mať za následok
nesprávne, nepresné meranie.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke
na predaj spotrebiteľovi v dôsledku neoznačenia miešaných nápojov v nápojovom cenníku
údajom o ich celkovom objeme a ani údajom o objeme, prípadne aj hmotnosti jeho
jednotlivých zložiek, neboli spotrebiteľovi poskytnuté informácie, ktoré sú dôležité pre
samotné rozhodnutie o kúpe konkrétneho výrobku.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho
predávať
výrobky
v správnej
miere,
porušením
povinnosti
predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej

hmotnosti a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný
výrobok bol zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve došlo zo strany účastníka
konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona
č. 250/2007 Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na informácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky v správnej
miere, povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov
o deklarovanej hmotnosti a povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok
bol zreteľne označený údajmi o miere alebo o množstve. Tieto povinnosti, ako vyplýva
z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 06.02.2019 v prevádzke Kaviareň CAFFE 35,
Centrum 8/13, Považská Bystrica, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie
uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán uložil pokutu s ohľadom na rozsah
zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici
zákonnej sadzby, pričom považuje pokutu v danej výške, aj s ohľadom na proporcionalitu
uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú môže správny orgán za porušenie
povinností v zmysle citovaného zákona uložiť, za adekvátnu. Správny orgán uložil pokutu
v spodnej hranici ustanovenej zákonnej sadzby, pričom zohľadnil predovšetkým závažnosť
porušenia povinnosti, nakoľko spotrebiteľovi bola spôsobená ujma na majetku, a teda bol
poškodený na svojich právach. Správny orgán pozitívne ohodnotil, že účastník konania
dodatočne pristúpil k odstráneniu zistených nedostatkov.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0052/03/2019

Dňa 30.05.2019

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania Nomad s.r.o.
sídlo
974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2
IČO
47 021 373
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 08.02.2019 v prevádzke
EXTREME RESTAURANT, Nábrežná 1714/2A, Prievidza, a to:
-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so
všetkými predpísanými údajmi, nakoľko na kontrolný nákup účtovaný v celkovej
hodnote 5,60 EUR bol vydaný doklad o kúpe č. *0011 z elektronickej registračnej
pokladnice, ktorý neobsahoval adresu prevádzkarne, ale iba údaj „prenosná
pokladnica“, pričom prevádzka predávajúceho sa nachádza v stálych priestoroch, čím
bol porušený § 16 ods. 1 písm. b),
pre porušenie povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom
mieste dostupnom spotrebiteľovi, pretože reklamačný poriadok sa v priestoroch
prevádzky nenachádzal, čím bol porušený § 18 ods. 1,

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 200,00 EUR slovom dvesto eur

Odôvodnenie
Dňa 08.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke EXTREME RESTAURANT, Nábrežná 1714/2A, Prievidza, ktorú

prevádzkuje účastník konania Nomad s.r.o., sídlo 974 11 Banská Bystrica, Mladých
budovateľov 2, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Pri kontrole inšpektori zistili, že na kontrolný nákup účtovaný v celkovej hodnote 5,60 EUR
bol vydaný doklad o kúpe výrobkov č. *0011 z elektronickej registračnej pokladne (ďalej len
ERP), ktorý neobsahoval adresu prevádzkarne, ale iba údaj „prenosná pokladnica“, pričom
prevádzka predávajúceho sa nachádza v stálych priestoroch na adrese Nábrežná 1714/2A,
Prievidza.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho vydať
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku so všetkými predpísanými údajmi, čím porušil § 16 ods.
1 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
250/2007 Z. z.).
Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v prevádzke sa na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi nenachádzal reklamačný poriadok.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umiestniť
reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tým porušil § 18 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.05.2019, ktoré
v odbernej lehote neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu,
ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v
inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je
oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel.
Správny orgán zaslal zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk do
elektronickej schránky účastníka konania). Účastník konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa
vrátila správnemu orgánu dňa 19.05.2019 s poznámkou: Uplynutie úložnej lehoty rozhodnutia
do vlastných rúk s fikciou doručenia k OZSK P/0052/03/2019. V zmysle § 25 ods. 2 Správneho
poriadku sa zásielka považuje za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Dotknutý čašník účastníka konania Denis Š. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu
zo dňa 08.02.2019 uviedol, že bude informovať nadriadených o kontrole.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zistenému nedostatku nevyužil.

Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je
toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Správny orgán na tomto mieste poukazuje aj na skutočnosť, že konaním účastníka konania
bol porušený zákon č. 250/2007 Z. z., pričom porušenie povinnosti predávajúceho sa podľa
tohto zákona poníma ako správny delikt. K naplneniu jeho skutkovej podstaty stačí zistiť, že
v dôsledku porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa
chránených týmto zákonom. Poškodenie spotrebiteľa v rozsahu priamo úmernom uloženej
sankcii nie je obligatórnym znakom jeho skutkovej podstaty.
Zo znenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna
povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu pokuty pri zistenom porušení povinnosti
vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo začaté správne konanie o uložení pokuty aj v tomto
prípade.
Je potrebné osobitne zdôrazniť, že cieľom správneho konania nie je represia, ale prevencia.
S ohľadom na ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., množstvo a závažnosť
zisteného nedostatku a objektívnu zodpovednosť predávajúceho správny orgán musí sankciu
uložiť tak, aby vo výške sankcie bola zohľadnená spoločenská nebezpečnosť zisteného
porušenia zákona, ale na druhej strane aby ostala zachovaná preventívna funkcia sankcie.
Správny orgán sa však snaží v rámci správnej úvahy prihliadať na všetky okolnosti prípadu aj
pri udeľovaní pokuty tak, ako tomu bolo aj v prípade účastníka konania. Na druhej strane je zo
zákona viazaný, aby v rovnakých, resp. obdobných veciach rozhodoval podobne, pričom táto
požiadavka platí aj pre ukladanie sankcií. Zároveň, treba dodať, že na to, aby sankcia spĺňala aj
represívnu zložku, musí byť citeľná v majetkovej sfére účastníka konania, nakoľko má pôsobiť
ako trest (represia) za spáchanie iného správneho deliktu. Ak by táto nebola citeľná, nemožno
rozumne očakávať ani naplnenie ďalšej z funkcií pokuty, ktorou je prevencia, a to jednak do
vnútra – vo vzťahu k zodpovednostnému subjektu (účastníkovi konania), ktorý si po primerane
uloženej sankcii, zodpovedajúcej zistenému nedostatku do budúcna rozmyslí, či znova poruší
daný právny predpis, ale aj smerom navonok – vo vzťahu k ostatným podnikateľským
subjektom (predávajúcim), ktorých má odstrašiť od porušovania obdobnej povinnosti, ako v
prípade účastníka konania.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán zohľadnil, že vydaním dokladu o kúpe výrobkov, ktorý neobsahoval adresu
prevádzkarne, bolo porušené právo spotrebiteľa na kontrolu správnosti účtovania a na

uplatnenie prípadnej reklamácie, nakoľko tento doklad je dôkazom o uzavretí kúpnej zmluvy.
Doklad o kúpe tovaru je relevantným dokladom, ktorý má význam pri uplatňovaní práv zo
zodpovednosti za vady a zároveň je dôkazom existencie záväzkového vzťahu medzi
predávajúcim a spotrebiteľom. Patrí medzi dôkazy, ktoré vypovedajú o predávajúcom
a o obsahu záväzkového vzťahu, a preto neuvedenie predpísaných údajov na tomto doklade
môže sťažiť spotrebiteľovi postup pri uplatňovaní svojich práv zo zodpovednosti za vady
odpredaného tovaru. Neuvedením, resp. nesprávnym uvedením údaju o adrese prevádzkarne na
vydanom doklade o kúpe nie je zrejmé, presne o akú prevádzku predávajúceho sa jedná.
Spotrebiteľ v právnom vzťahu vyplývajúcom z kúpnej zmluvy má zákonom o ochrane
spotrebiteľa či Občianskym zákonníkom priznané niektoré práva, ktoré v prípade potreby v
budúcnosti má právo uplatniť, napríklad právo na reklamáciu, či právo na podávanie podnetov
orgánom dozoru a kontroly. Avšak aby tieto práva mohol účinne uplatniť, spotrebiteľ potrebuje
vedieť, u koho si ich presne môže uplatniť a aká je adresa prevádzky, v ktorej nákup vykonal.
V dôsledku neuvedenia správneho údaju o adrese prevádzky môže byť spotrebiteľovi sťažené
domáhať sa svojich práv, nakoľko tento musí v prípade potreby zisťovať správnu adresu
prevádzky, pričom takýto postup neplní cieľ a zmysel zákona o ochrane spotrebiteľa.
Správny orgán vzal ďalej do úvahy, že na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi nebol
umiestnený reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je pre spotrebiteľa dôležitý, nakoľko
prostredníctvom neho je informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie, kde možno
reklamáciu uplatniť. Pri nezabezpečení reklamačného poriadku spotrebiteľovi hrozí
nedodržanie niektorej z podmienok reklamácie, a tým aj možná neúspešnosť pri uplatňovaní
práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe so všetkými predpísanými údajmi
spotrebiteľovi a v prípade porušenia povinnosti predávajúceho umiestniť reklamačný poriadok
na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi došlo zo strany účastníka konania k porušeniu
práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to
práva na ochranu jeho ekonomických záujmov, práva na informácie a práva na uplatnenie
reklamácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad
o kúpe so všetkými predpísanými údajmi a povinnosť predávajúceho umiestniť reklamačný
poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Tieto povinnosti, ako vyplýva
z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 08.02.2019 v prevádzke EXTREME
RESTAURANT, Nábrežná 1714/2A, Prievidza, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom
k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán uložil pokutu s ohľadom na rozsah
zistených nedostatkov a závažnosť porušenia zákonných povinností na spodnej hranici

zákonnej sadzby, pričom považuje pokutu v danej výške, aj s ohľadom na proporcionalitu
uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú môže správny orgán za porušenie
povinností v zmysle citovaného zákona uložiť, za adekvátnu.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0054/03/2019

Dňa 31.05.2018

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania Miliarda s. r. o.
sídlo
831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 15
IČO
47 819 677
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri kontrole dňa 12.02.2019 v prevádzke
Čínsky obchod „MILIARDA“, Hviezdoslavova 20, Nové Mesto nad Váhom, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o deklarovanej miere, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke
nachádzalo 1 ks dĺžkové meradlo – drevený meter bez platného úradného overenia,
pričom charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jeho použitie, čím bol
porušený § 4 ods. 1 písm. a),
 pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď
v čase kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný
o tejto možnosti v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 391/2015 Z. z., čím bol
porušený § 10a ods. 1 písm. k),
- pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu – nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení
vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením a porušenie
povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona
o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov textilných výrobkov
v celkovej hodnote 472,78 EUR s uvedením skratky označenia materiálového zloženia

a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku, čím bol porušený §12 ods. 2 a §
13,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 400,00 EUR slovom štyristo eur

Odôvodnenie
Dňa 12.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke Čínsky obchod „MILIARDA“, Hviezdoslavova 20, Nové Mesto
nad Váhom, ktorú prevádzkuje účastník konania Miliarda s. r. o., sídlo 831 04 Bratislava, Stará
Vajnorská 15, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).
Pri kontrole inšpektori zistili, že v čase kontroly sa v prevádzke nachádzal 1 ks dĺžkové
meradlo – drevený meter s úradným overením zo dňa 14.02.2014. Inšpektori teda zistili, že
v prevádzke sa nachádzal drevený meter bez platného úradného overenia, pričom charakter
niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jeho použitie. V ponuke na predaj sa nachádzali
obrusy, ktoré sa predávali na dĺžku.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej dĺžke. Tým porušil § 4 ods.
1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
250/2007 Z. z.).
Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy
žiadnou formou (ústne ani písomne) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom –
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 391/2015 Z. z.).
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pred uzavretím
zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Tým porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona
č. 250/2007 Z. z.
Pri kontrole inšpektori ďalej zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov textilných
výrobkov v celkovej hodnote 472,78 EUR, u ktorých boli porušené informačné povinnosti
predávajúceho, a to:


2 ks Dámska kožená bunda „EGRET“ á 35,99 EUR s uvedením skratky označenia
materiálového zloženia a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „53%
PU, 47% POLYESTER“,








2 ks Dámska kožená bunda „SWEST“ á 25,99 EUR s uvedením skratky označenia
materiálového zloženia a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „60%
PU, 40% VISCOZE“,
6 ks Pánska kožená bunda „O&S“ á 28,99 EUR s uvedením skratky označenia
materiálového zloženia a s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100%
PU“,
10 ks Dievčenský sveter „LUSA“ á 8,50 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „45% WOOL, 25% CASHMERE, 20% ACRYLIC, 10%
ELASTANE“,
6 ks Dámsky sveter „L.M.MODA“ á 4,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „60% ACRYLIC, 20% WOOL, 20% NYLON“,
3 ks Pánske tričko „MADMEXT“ á 9,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% COTTON“,
3 ks Pánske tričko „ATHLETIC“ á 9,99 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku: „100% COTTON“.

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť,
aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu
a porušil povinnosť zabezpečiť aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane
spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil §
12 ods. 2 a § 13 zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.05.2019, ktoré
v odbernej lehote neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu,
ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v
inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto je
oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel.
Správny orgán zaslal zásielku na uvedenú a jemu známu adresu (cez portál slovensko.sk do
elektronickej schránky účastníka konania). Účastník konania si zásielku neprevzal. Zásielka sa
vrátila správnemu orgánu dňa 19.05.2019 s poznámkou: Uplynutie úložnej lehoty rozhodnutia
do vlastných rúk s fikciou doručenia k OZSK P/0054/03/2019. V zmysle § 25 ods. 2 Správneho
poriadku sa zásielka považuje za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom nevyužil.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán

je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej dĺžke. V prípade nezabezpečenia
dĺžkového meradla s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať
si dodržanie deklarovanej dĺžky zakúpených výrobkov, resp. sťažené uplatnenie reklamácie na
dodržanie dĺžky výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene.
Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo
spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať
spotrebiteľa o možnosti podať návrh na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov,
v prípade ak nebude spokojný so spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu
alebo inak porušil jeho práva. Cieľom uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č.
391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim
rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi
nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom
a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným
právnym podkladom.
Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z., preukázateľne
nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených 7 druhov textilných výrobkov
v priamej ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania skratky označenia
materiálového zloženia a uvádzania údajov o materiálom zložení v cudzom jazyku mohlo dôjsť
k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku svojho zloženia
nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe textilného výrobku je
pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších, ktoré zvažuje.
Jej uvádzanie v skratke alebo v cudzom jazyku by mohlo viesť k negatívnym následkom na
zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v štátnom
jazyku.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej

dĺžke, porušením povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, porušením povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním
predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného predpisu a
porušením povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12
zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho
jazyka došlo zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených
v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických
záujmov, práva na informácie a práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej dĺžke, povinnosť predávajúceho pred
uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený informáciami podľa osobitného
predpisu a povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v §10a až § 12 zákona
o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tieto
povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 12.02.2019 v prevádzke
Čínsky obchod „MILIARDA“, Hviezdoslavova 20, Nové Mesto nad Váhom, účastník konania,
ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo
nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej
nebezpečnosti; skutočnosť, že v prevádzke sa nachádzal drevený meter bez platného úradného
overenia, pričom charakter predávaných výrobkov vyžaduje jeho použitie; skutočnosť, že
v prevádzke nebol spotrebiteľ žiadnou formou informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom;
skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov textilných výrobkov v celkovej
hodnote 472,78 EUR s uvedením skratky označenia materiálového zloženia a s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny
štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko predávajúci si
neplnil povinnosti vyplývajúce mu z kogentných ustanovení § 4 ods. 1 písm. a), § 10a ods. 1
písm. k), § 12 ods. 2 a § 13 citovaného zákona.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán pri
určovaní výšky postihu zohľadnil tiež skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov, resp.
poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na
okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.

Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0055/03/2019

Dňa 12.06.2019

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania Peter Martinka
miesto podnikania 020 01 Púchov, Moravská 1879/42
IČO
40 679 471
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 12.02.2019 v prevádzke 4 YOU STORE,
Moyzesova 1744/2, Púchov, a to:
-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným
a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, keď
v čase kontroly bolo zistené, že spotrebiteľ nebol žiadnym spôsobom informovaný
o tejto možnosti v zmysle osobitného predpisu – zákona č. 391/2015 Z. z., čím bol
porušený § 10a ods. 1 písm. k),
pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až
§ 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka, pretože v ponuke na predaj sa nachádzalo 15 druhov výrobkov
v celkovej hodnote 1390,29 EUR s údajmi o materiálovom zložení v cudzom jazyku,
čím bol porušený § 13,

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 500,00 EUR slovom päťsto eur

Odôvodnenie
Dňa 12.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) kontrolu v prevádzke 4 YOU STORE, Moyzesova 1744/2, Púchov, ktorú prevádzkuje
účastník konania Peter Martinka, miesto podnikania 020 01 Púchov, Moravská 1879/42, ako
predávajúci (ďalej len účastník konania).
Pri kontrole bolo zistené, že v prevádzkarni nebol spotrebiteľ pred uzatvorením zmluvy
žiadnou formou (ústne ani písomne) informovaný o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným právnym predpisom –
zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 391/2015 Z. z.).
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho pred uzavretím
zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti
obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Tým porušil § 10a ods. 1 písm. k) zákona
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.).
Ďalej pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 15 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 1390,29 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti predávajúceho, a to:












2 ks Pánske tričko Superdry CA 59944, M11000ER á 35,63 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, coton, algódón“,
2 ks Pánske tričko Superdry CA 59944, M60001RR á 32,00 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, coton, algódon“,
4 ks Pánske rifle Superdry CA 59944, M70001TQF2 á 45,43 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „97% cotton, coton, algódón, pamut, 3%
elastane, elastano“,
1 ks Pánsky šál Superdry CA 59944, M93001DP á 22,15 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, coton, algódon“,
2 ks Pánska mikina Superdry CA 59944, M60004TR á 44,40 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „52% polyester, poliéster, 36% cotton,
algódón, baumwolle, pamut, 12% viscose, viscosa“,
2 ks Pánska mikina Superdry CA 59944, M20003TQ á 51,73 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, cotone, baumwolle, pamut,
algódón“,
1 ks Dámska mikina Superdry CA 59944, M20032TR á 66,40 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „100% cotton, algódon, pamut“,
1 ks Pánska mikina Superdry CA 59944, M20016PQ á 51,73 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „59% cottone, coton, algódon, 41%
polyester, poliéstere“,
1 ks Pánska mikina Superdry CA 59944, M20650NR á 59,20 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „torso 60% cotone, 40% poliestere“,
1 ks Pánske rifle DEVERGO, super slim 16024 á 64,40 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „98% cotton, pamut, 2% elastan“,
3 ks Pánske rifle DEVERGO, WAYN 14009 á 67,90 EUR s údajmi o materiálovom
zložení v cudzom jazyku: „79% cotton, 19% polyester, 2% elastan“,






4 ks Dievčenské tepláky Superdry, Style code G70500SOL á 32,30 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „65% cotton, 35% polyester“,
1 ks Dámska mikina Superdry, Style code G20001AR á 58,10 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „50% cotton, 47% polyester, 3% viscose“,
1 ks Dámska mikina Superdry, Style code G20006XQ á 45,29 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „50% cotton, 47% polyester, 3% viscose“,
4 ks Dámske tepláky Superdry, Style code G70000POF1 á 45,22 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „56% cotton, 40% polyester, 4% elastane“.

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť,
aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne,
boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil § 13 zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 03.05.2019, ktoré
v odbernej lehote neprevzal.
Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe
na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v
živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je
správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej
zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie.
Správny orgán zaslal zásielku na uvedenú a jemu známu adresu. Účastník konania si
zásielku aj napriek upovedomeniu o uložení zásielky doručovateľom neprevzal. Zásielka sa
vrátila správnemu orgánu dňa 30.05.2019 s poznámkou poštového doručovateľa: Zásielka
neprevzatá v odbernej lehote. V zmysle § 25 ods. 3 Správneho poriadku sa zásielka považuje
za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Zodpovedná vedúca účastníka konania Mária A. vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému
záznamu zo dňa 12.02.2019 uviedla, že bude informovať o kontrole majiteľa.
Účastník konania svoje právo vyjadriť sa k zisteným nedostatkom nevyužil.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo

na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že neinformovaním spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na
subjekt alternatívneho riešenia sporov bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie. Právo
spotrebiteľa na informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov
v prípadoch ustanovených osobitným predpisom ukladá predávajúcemu povinnosť informovať
spotrebiteľa o možnosti podať návrh na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov
v prípade, ak nebude spokojný so spôsobom, ako účastník konania vybavil jeho reklamáciu
alebo inak porušil jeho práva. Cieľom uvedenej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č.
391/2015 Z. z. je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim
rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi
nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom
a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným
právnym podkladom.
Vykonanou kontrolou bolo presne a spoľahlivo zistené, že účastník konania si povinnosť
predávajúceho, ktorá mu vyplýva § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z., preukázateľne
nesplnil, keď ústne ani písomne neinformoval spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným predpisom.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním 15 druhov textilných výrobkov v priamej
ponuke na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálom zložení v cudzom
jazyku mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku
svojho zloženia nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe
výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou z najpodstatnejších,
ktoré zvažuje. Jej uvádzanie v cudzom jazyku by mohlo viesť k negatívnym následkom na
zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie v štátnom
jazyku.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že v prípade porušenia povinnosti
predávajúceho pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom
oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov a v prípade
uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku došlo zo strany účastníka konania
k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov, práva na informácie a
práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy
jasným a zrozumiteľným spôsobom informovať spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt
alternatívneho riešenia sporov a povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené
v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka. Tieto povinnosti, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi
SOI dňa 12.02.2019 v prevádzke 4 YOU STORE, Moyzesova 1744/2, Púchov, účastník
konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.

Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. až
do výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
vzhľadom k rozsahu protiprávnej činnosti.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli zohľadnené pri určovaní výšky pokuty, bolo
nesplnenie zákonných povinností predávajúceho s ohľadom na mieru ich spoločenskej
nebezpečnosti; skutočnosť, že v prevádzke nebol spotrebiteľ žiadnou formou informovaný
o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených
osobitným právnym predpisom; skutočnosť, že v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 15
druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol zabezpečený preklad vyššie uvedených
informačných povinností do štátneho jazyka a rovnako skutočnosť, že nebol dodržaný
minimálny štandard ochrany spotrebiteľa garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. z dôvodu, že
predávajúci si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 10a ods. 1 písm.
k) a § 13 citovaného zákona.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán pri
určovaní výšky postihu zohľadnil tiež skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov, resp.
poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na
okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Číslo: P/0073/03/2019

Dňa 10.06.2019

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona číslo 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania SPORTISIMO SK s. r. o.
sídlo 811 04 Bratislava, Boženy Němcovej 8
IČO 44 156 979
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 27.02.2019 pri kontrole v prevádzkarni
Športový obchod – SPORTISIMO, Svätoplukova 1936/15A, Bánovce nad Bebravou, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a
až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli v kodifikovanej
podobe štátneho jazyka, nakoľko v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 232,45 EUR s údajmi o materiálovom zložení
v cudzom jazyku, čím bol porušený § 13,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 150,00 EUR slovom jednostopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 27.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzkarni Športový obchod – SPORTISIMO, Svätoplukova
1936/15A, Bánovce nad Bebravou, ktorú prevádzkuje účastník konania SPORTISIMO SK s. r.
o., sídlo 811 04 Bratislava, Boženy Němcovej 8, ako predávajúci (ďalej len „účastník
konania“).

Pri kontrole ďalej inšpektori SOI zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 5 druhov
textilných výrobkov v celkovej hodnote 232,45 EUR, u ktorých boli porušené informačné
povinnosti, a to:
 11 balení ponožky HEAD čierne EAN 1431-2100-18 á 5,95 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „52% polyester, 28% cotton, 19%
polyamide, 1% elastane“,
 3 balenia ponožky HEAD biele EAN 1431-2101-53 á 5,95 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „49% polyester, 27% cotton, 22%
polyamide, 2% elastane“,
 9 balení ponožky HEAD šedomodré EAN 1431-2100-47 á 9,95 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „55% polyester, 30% cotton, 13%
polyamide, 2% elastane“,
 3 balenia ponožky HEAD čierne EAN 1431-2100-46 á 9,95 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „55% polyester, 30% cotton, 13%
polyamide, 2% elastane“,
 5 balení ponožky HEAD biele EAN 1431-2101-53 á 5,95 EUR s údajmi
o materiálovom zložení v cudzom jazyku: „52% polyester, 28% cotton, 19%
polyamide, 1% elastane“.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho
zabezpečiť, aby informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté
písomne, boli v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Tým porušil § 13 zákona č. 250/2007
Z. z. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
250/2007 Z. z.“).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou elektronickej úradnej
správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 13.05.2019, ktoré neprevzal.
Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na
adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri
alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak ten, kto
je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25a Správneho poriadku sa na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje
osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.
Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) sa elektronická úradná správa, vrátane
všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú, ak nie je adresátom orgán verejnej
moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na

elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť
nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
Správny orgán zaslal predmetnú správu obsahujúcu oznámenie o začatí správneho konania
prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením jemu známej adresy. Správny orgán
obdržal dňa 30.05.2019 (00:22:22 hod.) informáciu o uplynutí úložnej lehoty správy zasielanej
do vlastných rúk s fikciou doručenia. Podľa § 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente sa
považuje táto úradná elektronická správa za doručenú.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 28.02.2019, ktoré zaslal formou emailovej správy, uviedol, že podľa kontroly boli zistené nedostatky pri ponožkách a ich
označení. Ponožky boli ku dňu zaslania vyjadrenia stiahnuté, účastník konania vyzval
dodávateľa k zaslaniu všetkých podkladov. Do doby, kým bude vykonaná náprava, nie je
možné dať tento tovar do predaja.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Správny orgán si dovoľuje s ohľadom na
vyjadrenie účastníka konania zo dňa 28.02.2019 uviesť, že dodatočné uskutočnenie nápravy
nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie
nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju
zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly. Účastník konania ako predávajúci
je povinný dodržiavať podmienky podnikania uvedené v príslušných právnych predpisoch
vrátane zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej doby vykonávania svojej podnikateľskej
činnosti. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za porušenie
povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán neskúma úmysel, ale zisťuje
protiprávny stav, ktorý bol spoľahlivo zistený. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený
v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi
predpismi, bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že ponechaním uvedených výrobkov v priamej ponuke
na predaj spotrebiteľovi v dôsledku uvádzania údajov o materiálovom zložení v cudzom jazyku
mohlo dôjsť k nesprávnemu rozhodnutiu spotrebiteľa o kúpe výrobku, ktorý v dôsledku

svojho zloženia nemusel byť zo zdravotných dôvodov vhodný pre spotrebiteľa. Pri kúpe
textilného výrobku je pre spotrebiteľa informácia o materiálovom zložení jednou
z najpodstatnejších, ktoré zvažuje. Jej uvádzanie v cudzom jazyku by mohlo viesť
k negatívnym následkom na zdraví spotrebiteľa v prípade alergie na niektoré materiály.
V prípade oblečenia môže byť informácia o materiálovom zložení pre spotrebiteľa rovnako
dôležitá aj pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho výrobku v prípade, že uprednostňuje napríklad
použitie prírodných vlákien na jeho výrobu.
Správny orgán ďalej zohľadnil, že bolo porušené právo spotrebiteľa na informácie
v štátnom jazyku.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že v prípade neoznačenia textilných
výrobkov údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka došlo zo
strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení §
3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie, práva na ochranu ekonomických
záujmov a práva na ochranu zdravia.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby
informácie uvedené v § 10a až § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa, poskytnuté písomne, boli
v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej
inšpektormi SOI dňa 27.02.2019 v prevádzke Športový obchod – SPORTISIMO, Svätoplukova
1936/15A, Bánovce nad Bebravou, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie
uvedenému, preukázateľne porušil.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uložiť
za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo
o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej povinnosti počas 12 mesiacov.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu bolo porušenie práv spotrebiteľa; nesplnenie zákonných povinností predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov; skutočnosť, že
v ponuke na predaj sa nachádzalo celkom 5 druhov textilných výrobkov, u ktorých nebol
žiadnym spôsobom zabezpečený preklad vyššie uvedených písomných informácií do štátneho
jazyka a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa
garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., nakoľko si predávajúci nesplnil povinnosti
vyplývajúcu mu z kogentných ustanovení § 13 citovaného zákona. Správny orgán prihliadol aj
na špecifiká konkrétneho prípadu (množstvo a hodnotu tovaru so zistenými nedostatkami)
a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán
za porušenie povinnosti môže uložiť, a preto pristúpil k uloženiu pokutu na spodnej hranici
zákonnej sadzby, ktorú považuje v danom prípade za adekvátnu.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0074/03/2019

Dňa 17.06.2019

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods.1 a ods. 2 písm. g) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania OKAY Slovakia, spol. s r.o.
sídlo 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Černyševského 1287/10
IČO 35 825 979
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 27.02.2019 pri prešetrení spotrebiteľského
podania č. 780/2018 v prevádzke OKAY ELEKTRO, Svätoplukova 1986/1A, Bánovce nad
Bebravou, a to:
-

pre porušenie povinnosti predávajúceho viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju
na požiadanie orgánu dozoru na nazretie, pričom evidencia o reklamácii musí obsahovať
údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a
poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie, keď v čase kontroly nebola evidencia o
reklamáciách na požiadanie orgánu dozoru na nazretie predložená, čím bol porušený §
18 ods. 10,

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 300,00 EUR slovom tristo eur

Odôvodnenie
Dňa 27.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektori
SOI“) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 780/2018 v prevádzke OKAY ELEKTRO,
Svätoplukova 1986/1A, Bánovce nad Bebravou, ktorú prevádzkuje účastník konania OKAY

Slovakia, spol. s r.o., sídlo 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Černyševského 1287/10,
ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Spotrebiteľ v podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č. 780/2018, požiadal
o prešetrenie opakovanej reklamácie sporáku značky Amica, zakúpeného dňa 06.03.2018.
Pri kontrole inšpektori SOI požadovali, aby im zamestnanec účastníka konania Peter T.
predložil evidenciu o reklamáciách, avšak evidencia o reklamáciách nebola na požiadanie
v čase kontroly predložená.
Inšpektori SOI teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho viesť
evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Tým porušil
§ 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania dňa 14.05.2019 prostredníctvom portálu www.slovensko.sk formou
elektronickej úradnej správy zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 13.05.2019,
ktoré prevzal dňa 21.05.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania. Nakoľko účastník konania toto svoje právo nevyužil, podkladom pre
vydanie rozhodnutia bol kontrolou spoľahlivo zistený skutkový stav.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatku
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Účastník konania ako predávajúci v zmysle
zákona zodpovedá za porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. Správny orgán
je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný
všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Správny orgán považuje za potrebné uviesť, že zo znenia § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.
z. vyplýva, že zákonom je uložená obligatórna povinnosť správneho orgánu pristúpiť k uloženiu
pokuty pri zistenom porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona, preto bolo začaté
správne konanie o uložení pokuty aj v tomto prípade.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
Pri určení výšky pokuty správny orgán v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinnosti.
V zmysle § 18 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. je predávajúci povinný viesť evidenciu o
reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamáciách
musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie

a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. Správny orgán zohľadnil porušenie povinnosti
predávajúceho predložiť na požiadanie orgánu dozoru, ktorých v čase kontroly zastupujú
inšpektori SOI, evidenciu reklamácií na nazretie. Evidencia uplatnených reklamácií je
dôležitým zdrojom informácií pre kontrolné orgány pri zisťovaní závažnosti rizika ohrozenia
oprávnených záujmov spotrebiteľa v prípade výskytu sa vady výrobku. Uvedené má tiež
význam pri hodnotení postupu predávajúceho pri vybavovaní reklamácie, kedy na jednej strane
je spravidla podnet spotrebiteľa poukazujúci na nedostatky, či porušenie zákona pri vybavovaní
jeho reklamácie predávajúcim a na strane druhej je nevyhnutnosť získania objektívneho názoru
na skutkový stav, kde tieto doklady zohrávajú významnú úlohu. Nie je preto možné
bagatelizovať jej význam a význam jej predloženia orgánu dozoru.
Správny orgán ako orgán dozoru zastáva názor, že porušením povinnosti predávajúceho
viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie došlo
zo strany účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených
v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na informácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho viesť evidenciu
o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Túto povinnosť, ako
vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 27.02.2019 v prevádzke OKAY
ELEKTRO, Svätoplukova 1986/1A, Bánovce nad Bebravou, účastník konania, ako
predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán uložiť v zmysle § 24 ods.1 zák. č. 250/2007 Z. z. až do
výšky 66 400 EUR za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi
aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa, bola uložená v zákonnej
hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú vzhľadom k rozsahu protiprávnej
činnosti.
Rozhodujúcimi skutočnosťami posudzovanými podľa kritérií ustanovených v § 24 ods. 5
zákona č. 250/2007 Z. z., ktoré boli okrem už vyššie uvedeného zohľadnené pri určovaní výšky
postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa, nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho s
ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zisteného nedostatku, ako aj porušenie
povinnosti predávajúceho predložiť na požiadanie orgánu dozoru evidenciu reklamácií na
nazretie, a tiež skutočnosť, že nebol dodržaný minimálny štandard ochrany spotrebiteľa
garantovaný zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, nakoľko si predávajúci nesplnil
povinnosť vyplývajúcu mu z kogentného ustanovenia § 18 ods. 10 citovaného zákona. Správny
orgán zároveň prihliadol k tomu, že účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods.
1 zákona, podľa ktorého každý spotrebiteľ okrem iného má právo na ochranu ekonomických
záujmov a informácie, vzhľadom na zistený nedostatok v zákonom požadovanej miere a úrovni
dosiahnutý nebol.
Správny orgán prihliadol aj na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej
pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti
môže uložiť, a to až do výšky 66.400 EUR. Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní
výšky pokuty a jej následnom určení správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených
v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej,

ktorou je jej preventívna a represívna funkcia, pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť
neprimerane mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom,
nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju
preventívnu funkciu, jej výška musí byť stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala
do budúcna porušení zákonných ustanovení. Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v
súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a síce s
ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o
skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú
povinné objektívne podobné prípady rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta
uložená účastníkovi konania nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných
podnikateľských subjektov za obdobné porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej
výške a voči účastníkovi konania tak plní represívnu ako aj preventívnu funkciu.
Správny orgán uložil pokutu vo výške blízko dolnej hranice zákonom ustanovenej sadzby,
pričom má zo to, že pokuta uložená v tejto výške je s prihliadnutím na zákonom stanovené
medze a hľadiská pokutou primeranou a zároveň pokutou zodpovedajúcou zistenému
protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona a od uloženej pokuty očakáva nielen
represívny, ale aj preventívny účinok.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0081/03/2019

Dňa 17.06.2019

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods.1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania Miroslav Matiaško
miesto podnikania 972 51 Handlová, Cintorínska 491/16
IČO 47 705 868
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené dňa 22.02.2019 v prevádzke Donáška pizze
„M&L“, Námestie SNP 3, Handlová, a to:
-

-

-

pre porušenie povinnosti predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si
správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, nakoľko v čase kontroly sa v prevádzke
nachádzala váha s neautomatickou činnosťou bez platného úradného overenia, pričom
charakter niektorých predávaných výrobkov vyžaduje jej použitie, a z toho dôvodu
nebolo možné vyhodnotiť časť kontrolného nákupu, do ktorého bola zakúpená 1
porcia Pizza Diavola á 4,10 EUR s deklarovanou hmotnosťou 630 g, čím bol porušený
§ 4 ods.1 písm. a),
pre porušenie povinnosti predávajúceho správne účtovať ceny pri predaji výrobkov
alebo poskytovaní služieb, nakoľko v čase kontroly vykonali inšpektori SOI kontrolný
nákup, ktorý bol účtovaný v celkovej hodnote 5,00 EUR, namiesto správnej hodnoty
4,60 EUR, nakoľko inšpektori SOI si objednali 1 porciu Pizza Diavola a 1 x Donáška
Handlová, pričom bolo zistené, že predávajúci účtoval aj poplatok 1 x Náklady spojené
s doručením klasická veľkosť v hodnote 0,40 EUR, čím vznikol rozdiel v hodnote 0,40
EUR v neprospech spotrebiteľa, čím bol porušený § 4 ods. 1 písm. d),
pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol
zreteľne onačený údajmi o miere alebo o množstve, nakoľko v čase kontroly nemalo
v nápojovom lístku 7 druhov tovarov v ponuke na predaj uvedený údaj o objeme,
respektíve hmotnosti, čím bol porušený § 12 ods. 2,

zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 450,00 EUR slovom štyristopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 22.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len
„inšpektori SOI“) kontrolu v prevádzke Donáška pizze „M&L“, Námestie SNP 3, Handlová,
ktorú prevádzkuje účastník konania Miroslav Matiaško, miesto podnikania 972 51 Handlová,
Cintorínska 491/16, ako predávajúci (ďalej len „účastník konania“).
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v priestoroch prevádzky
nachádzala v používaní váha s neautomatickou činnosťou číslo 768ACS16136 s úradným
overením z roku 2016, teda váha bez platného úradného overenia, pričom charakter
predávaných výrobkov vyžaduje používanie váhy.
-

Do kontrolného nákupu bola zakúpená:
1 porcia Pizza Diavola s deklarovanou hmotnosťou 630 g á 4,10 EUR, u ktorej sa
nedala vyhodnotiť správnosť účtovania z dôvodu, že na prevádzke sa nenachádzala
váha s platným úradným overením.

Inšpektori
SOI
teda
zistili,
že
účastník
konania
porušil
povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov
o deklarovanej hmotnosti. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“).
Za účelom overenia dodržiavania zásad statočnosti predaja vykonali inšpektori SOI
telefonickú objednávku jedla - 1 porciu Pizza Diavola 630g á 4,10 EUR - na adresu Čínsky
obchod „SUPEROBCHOD“, SNP 3, Handlová.
Inšpektori SOI zistili, že účastník konania pri donáške objednaného jedla účtoval
dvakrát poplatok za donášku tohto jedla. Inšpektori SOI teda zistili, že kontrolný nákup
v celkovej správnej hodnote 4,60 EUR, bol účtovaný v celkovej hodnote 5,00 EUR, keď
účastník konania do kontrolného nákupu naúčtoval inšpektorom SOI vystupujúcim v pozícii
spotrebiteľa okrem objednaného jedla 1 porcia Pizza Diavola á 4,10 EUR a poplatku za donášku
jedla 1 x Donáška Handlová á 0,50 EUR aj ďalší poplatok 1 x Náklady spojené s doručením
klasická veľkosť á 0,40 EUR, pričom z dôvodu duplicitného účtovania poplatku za donášku
jedla vznikol rozdiel v neprospech spotrebiteľa v hodnote 0,40 EUR.
V cenníku účastníka konania „M&L Pizza ceny platné od 2.1.2019“ sa nachádzali
okrem predajných cien ponúkaných jedál (pizza, prílohy na pizzu, šaláty, cestoviny), aj
informácie nákladoch za službu donášky jedla v znení:
„DONÁŠKA: Handlová 0,50 €
Nová Lehota, Ráztočno, Jalovec 2,00 € - min 3 ks
Chrenovec, Lipník, V. Čausa, M. Čausa 3,00 € - min 3 ks“
a

„Náklady spojené s doručením klasická veľkosť 0,40 €
Náklady spojené s doručením rodinná veľkosť 0,70 €“.
Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho správne
účtovať ceny pri predaji výrobkov. Tým porušil § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z.
Pri kontrole inšpektori SOI zistili, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj nachádzalo
7 druhov tovarov (nápojov), pri ktorých neobsahoval nápojový lístok údaj o ich hmotnosti,
prípadne objeme, a to:
-

Presso 1,00 EUR,
Cappuccino 1,20 EUR
Latte 1,50 EUR
Angelika 1,70 EUR
Viedenská 1,30 EUR
Turek 1,00 EUR
Čaj 0,90 EUR.

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť,
aby ním predávané výrobky boli zreteľne označené údajmi o miere alebo o množstve. Tým
porušil § 12 ods. 2 zákona. č. 250/2007 Z. z.
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019, ktoré
prevzal dňa 07.06.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojej vysvetlivke k inšpekčnému záznamu zo dňa 22.02.2019
uviedol, že náklady spojené s doručením klasická, rodinná veľkosť chápal ako účtovanie prác
spojených so skladovaním, kúpou a dovozom krabíc, samotné krabice, čiže balné nie je
účtované v cene. Ďalej uviedol, že chýbajúce gramáže boli doplnené v priebehu kontroly
a v priebehu kontroly bola vyhľadaná na internete nová váha.
Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom.
Pokiaľ ide o vyjadrenie účastníka konania k účtovaniu poplatku náklady spojené
s doručením klasická veľkosť/ rodinná veľkosť, správny orgán uvádza, že takýto postup
účastníka konania poškodzuje ekonomické záujmy spotrebiteľov, nakoľko nie je v súlade so
zákonom, aby účastník konania v prípade jednej objednávky jedla účtoval poplatok za službu
donášky spotrebiteľovi viackrát. Uvedený postup účastníka konania sa javí ako obchádzanie
zákona, respektíve môže byť klasifikovaný ako účtovanie skrytého poplatku za balenie jedla,
keď účastník konania rozlišuje výšku poplatku za donášku jedla v závislosti od veľkosti jedla
– pizze. Je potrebné zdôrazniť, že zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. je
povinnosťou predávajúceho predávať výrobky v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do
takých obalov pri predaji baliť, ak to povaha výrobku vyžaduje, pričom náklady na obalový

materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Na základe vyššie uvedeného preto
argumentácia účastníka konania, že náklady spojené s doručením klasická, rodinná veľkosť
chápal ako účtovanie prác spojených so skladovaním, kúpou a dovozom krabíc, pričom
účastník konania zároveň účtoval aj ďalší poplatok za službu donášky v hodnote 0,50 EUR (čo
bolo zistené v čase kontroly na základe kontrolného nákupu), nemožno považovať za zákonný
postup, nakoľko spotrebiteľ je síce v cenníku vopred informovaný, že účastník konania pri
donáške jedla účtuje predmetný poplatok, avšak už samotná informácia o spôsobe účtovania
poplatku, ktorý si zvolil účastník konania, nie je v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z.
Pokiaľ ide o vyjadrenie účastníka konania k ďalším zisteným nedostatkom, ktoré
účastník konania odstránil, respektíve podnikol kroky k ich odstráneniu, správny orgán
zdôrazňuje, že dodatočné uskutočnenie nápravy – odstránenie zistených nedostatkov nezbavuje kontrolovanú osobu zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie
nedostatkov je povinnosťou kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002
Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju
zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.
Správny orgán neskúma úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny
stav. Správny orgán je toho názoru, že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý
je vyžadovaný všeobecne záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako
stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b)
zákona č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná
v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej
mene alebo na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji
výrobkov alebo poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy
porušenie povinnosti predávajúceho umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti. V prípade
nezabezpečenia váhy s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené
prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti zakúpených výrobkov, resp. sťažené
uplatnenie reklamácie na dodržanie hmotnosti výrobkov vo vzťahu k ich účtovanej cene.
Správny orgán vzal do úvahy porušenie povinnosti predávajúceho správne účtovať ceny
pri predaji výrobkov, nakoľko z dôvodu účtovania poplatku za donášku dvakrát vznikol rozdiel
v kontrolnom nákupe v celkovej hodnote 0,40 EUR v neprospech spotrebiteľa, čím predávajúci
porušil právo spotrebiteľa na ochranu jeho ekonomických záujmov.
Správny orgán vzal do úvahy, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 7 druhov tovarov,
u ktorých nebol v nápojovom lístku uvedený údaj o ich hmotnosti, prípadne objeme, čím
účastník konania porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby bol spotrebiteľ riadne
informovaný o množstve ponúkaného tovaru.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej
hmotnosti, porušením povinnosti predávajúceho správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a v

prípade porušenia povinnosti predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávané výrobky boli
zreteľne onačené údajmi o miere alebo o množstve došlo zo strany účastníka konania
k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov, práva na uplatnenie
reklamácie a práva na informácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť predávajúceho umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť údajov o deklarovanej hmotnosti, povinnosť predávajúceho
správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním
predávané výrobky boli zreteľne onačené údajmi o miere alebo množstve. Tieto povinnosti, ako
vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 22.02.2019 v prevádzke Donáška pizze
„M&L“, Námestie SNP 3, Handlová, účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie
uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.
Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uložiť
za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
k rozsahu protiprávnej činnosti. Správny orgán zohľadnil, že zo strany účastníka konania išlo
o prvé (nie opakované) porušenie vyššie uvedenej povinnosti počas 12 mesiacov.
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliadol na všetky zákonom požadované
podmienky a vzal do úvahy najmä následky porušenia povinnosti spočívajúce v možnom
ohrození či porušení ekonomických záujmov spotrebiteľov ako aj práva na informácie tým, že
im nie je poskytnutý informácia o hmotnosti alebo objeme jednotlivých tovarov nachádzajúcich
sa v ponuke na predaj; tým, že spotrebiteľom nie je umožnené prekontrolovať si správnosť
údajov o deklarovanej hmotnosti a tým, že predávajúci spotrebiteľovi pri objednávke jedla na
donášku účtuje duplicitne poplatok za donášku. Správny orgán zároveň prihliadol k tomu, že
účel sledovaný zákonom vyjadrený v ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., podľa
ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie a na ochranu ekonomických
záujmov, vzhľadom na zistené nedostatky v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý
nebol. Správny orgán pri rozhodovaní o výške pokuty prihliadol aj na špecifiká konkrétneho
prípadu (hodnotu rozdielu v kontrolnom nákupe, ktorý vznikol v dôsledku duplicitného
účtovania poplatku za donášku; počet tovarov, pri ktorých v nápojovom lístku chýbal údaj
o objeme, prípadne hmotnosti) a proporcionalitu uloženej pokuty vo vzťahu k najvyššej možnej
pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže uložiť.
Správny orgán zastáva názor, že pri zvažovaní výšky pokuty a jej následnom určení
správny orgán okrem zákonných predpokladov uvedených v ustanovení § 24 ods. 5 zákona č.
250/2007 Z. z., prihliadal i na charakter sankcie ako takej, ktorou je jej preventívna a represívna
funkcia pričom ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu
k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať
aj represívnu zložku. Na to, aby sankcia plnila svoju preventívnu funkciu, jej výška musí byť
stanovená tak, aby sa sankcionovaná osoba vyvarovala do budúcna porušení zákonných
ustanovení. Správny orgán pri určovaní pokuty postupoval v súlade so zákonom č. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a síce s ustanovením § 3 ods. 4, v zmysle

ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, a teda sú povinné objektívne podobné prípady
rozhodovať zhodne. Správny orgán má za to, že pokuta uložená účastníkovi konania,
nevykazuje neodôvodnené rozdiely s prípadmi iných podnikateľských subjektov za obdobné
porušenie zákona, je uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a voči účastníkovi konania tak
plní represívnu ako aj preventívnu funkciu.
Z hľadiska posudzovania miery zavinenia za zistené protiprávne konania správny orgán
pri určovaní výšky postihu zohľadnil tiež skutočnosť, že účastník konania, ako predávajúci, je
povinný dodržiavať všetky zákonom stanovené povinnosti pri predaji výrobkov, resp.
poskytovaní služieb, za ktorých dodržiavanie zodpovedá objektívne, tzn. bez ohľadu na
okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: P/0084/03/2019

Dňa 17.06.2019

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako
príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov

u k l a d á
účastníkovi konania CBA Slovakia, a.s.
sídlo
984 01 Lučenec, Dukelských hrdinov 2
IČO
36 620 319
pre porušenie povinnosti predávajúceho zistené pri prešetrení spotrebiteľského podania č.
96/2019 dňa 28.02.2019 v prevádzke Potraviny CBA, Dubničanka Centrum II. 93/95, Dubnica
nad Váhom, a to:
 pre porušenie povinnosti predávajúceho označiť výrobok jednotkovou cenou, pretože
v ponuke na predaj sa nachádzalo 12 druhov výrobkov, u ktorých nebola uvedená
správna jednotková cena, hoci ich povaha si to vyžaduje, čím bol porušený § 14a ods.
1,
zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

p o k u t u
vo výške 150,00 EUR slovom jedenstopäťdesiat eur

Odôvodnenie
Dňa 28.02.2019 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len inšpektori
SOI) prešetrenie spotrebiteľského podania č. 96/2019 v prevádzke Potraviny CBA, Dubničanka
Centrum II. 93/95, Dubnica nad Váhom, ktorú prevádzkuje účastník konania CBA Slovakia,
a.s., sídlo 984 01 Lučenec, Dukelských hrdinov 2, ako predávajúci (ďalej len účastník konania).

Spotrebiteľ vo svojom podaní, ktoré bolo správnym orgánom zaevidované pod č. 96/2019,
uviedol, že vo vyššie spomínanej prevádzke je cenový nesúlad, najmä pri tovare ako je drogéria,
pečivo a podobne.
Pri kontrole inšpektori zistili, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 12 druhov výrobkov,
u ktorých nebola uvedená správna jednotková cena, a to:
P.č. Názov tovaru
1.
2.

*PC v EUR

**JC nesprávna **JC správna
v EUR/
v EUR
0,59
2,46
1,48
0,65
2,71
1,63

Fazuľa biela „Giana“ 400 g
Fazuľa biela maslová „Giana“
400 g
3.
Hrášok „Bonduelle“ 200 g
0,99
4.
Hrášok „Bonduelle“ 400 g
1,30
5.
Hrášok CBA 400 g
0,65
6.
Fazuľa červená s kukuricou
1,88
„Bonduelle“ 430 g
7.
Fazuľa červená s chilli 430 g
1,09
8.
Zmes
zeleninové
DUO
0,54
„Bonduelle“ 400 g
9.
Kompót jahodový „Giana“
1,19
410 g
10. Kompót jahodový „Hamé“
1,20
410 g
11. Kompót ananás „Hamé“ 567 g
1,45
12. Kompót broskyňový „CBA“
1,35
820 g
*PC – predajná cena, **JC – jednotková cena (EUR/kg)

7,62
4,91
2,45
9,40

4,95
3,25
1,63
4,37

5,45
2,04

2,53
1,35

7,44

2,90

7,50

2,93

4,26
2,87

2,56
1,65

Inšpektori teda zistili, že účastník konania porušil povinnosť predávajúceho označiť
výrobok jednotkovou cenou. Tým porušil § 14a ods. 1 zákona. č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 250/2007 Z. z.).
Na základe zistenia nedostatkov a objektívnej zodpovednosti predávajúceho bolo
účastníkovi konania zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 05.06.2019, ktoré
prevzal dňa 06.06.2019.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov mal účastník konania možnosť v stanovenej lehote 8 dní odo dňa doručenia
oznámenia o začatí správneho konania vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, prípadne navrhnúť
doplnenie dokazovania.
Účastník konania vo svojom vyjadrení zo dňa 07.06.2019, ktoré bolo doručené správnemu
orgánu dňa 10.06.2019 uviedol, že predajom tovaru bez označenia platnou cenovkou sa
dopustili pracovníci predajne, keďže za plnenie legislatívnych požiadaviek súvisiacich priamo
s predajom a manipuláciou potravín sú zodpovední pracovníci predajne. Aktuálne platné
cenovky boli ihneď doložené k predmetným výrobkom uvedených v inšpekčnom zázname.
Zamestnanci predajne boli opakovane poučení o povinnosti označovania výrobkov ponúkaných
na predaj platnou predajnou a jednotkovou cenou.

Správny orgán preskúmal podkladový materiál v celom rozsahu a dospel k záveru, že
protiprávny skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný. Účastník konania zistenie nedostatkov
nespochybnil právne relevantným spôsobom. Dodatočné uskutočnenie nápravy – odstránenie
nedostatkov a opätovné poučenie zamestnancov – nezbavuje kontrolovanú osobu
zodpovednosti za porušenie zákona, nakoľko odstránenie nedostatkov je povinnosťou
kontrolovanej osoby vyplývajúcou z § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, nie je okolnosťou zbavujúcou ju zodpovednosti za protiprávny
stav zistený v čase kontroly. Účastník konania ako predávajúci v zmysle zákona zodpovedá za
porušenie povinnosti objektívne bez ohľadu na zavinenie. V rámci objektívnej zodpovednosti
zodpovedá aj za konanie zamestnancov, ktorí v jeho mene konajú. Správny orgán neskúma
úmysel v konaní účastníka konania, ale zisťuje protiprávny stav. Správny orgán je toho názoru,
že stav zistený v čase kontroly porovnaný so stavom, ktorý je vyžadovaný všeobecne
záväznými právnymi predpismi bol spoľahlivo vyhodnotený ako stav protiprávny.
Povinnosťou účastníka konania, t. j. predávajúceho, ktorým v zmysle § 2 písm. b) zákona
č. 250/2007 Z. z. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet, je zabezpečiť splnenie všetkých povinností pri ponuke a predaji výrobkov alebo
poskytovaní služieb tak, ako ich určuje zákon a osobitné predpisy.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. pri určení výšky pokuty správny orgán
prihliadal najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob
a následky porušenia povinností.
Správny orgán vzal do úvahy, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 12 druhov výrobkov,
ktoré neboli označené správnymi jednotkovými cenami, čo správny orgán považuje za
nedostatok, následkom ktorého je spotrebiteľ nedostatočne informovaný o cene výrobku
z hľadiska porovnania jeho výhodnosti. Neuvádzanie správnych jednotkových cien môže
ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa.
Správny orgán tiež zohľadnil, že kontrola bola vykonaná na základe spotrebiteľského
podania, ktoré sa v plnej miere potvrdilo.
Pri určení výšky pokuty správny orgán vzal do úvahy, že porušením povinnosti
predávajúceho označiť výrobky v ponuke na predaj jednotkovou cenou došlo zo strany
účastníka konania k porušeniu práv spotrebiteľa taxatívne vymedzených v ustanovení § 3 ods.
1 zákona č. 250/2007 Z. z., a to práva na ochranu jeho ekonomických záujmov a práva na
informácie.
K povinnostiam predávajúceho patrí povinnosť označiť výrobky v ponuke na predaj
jednotkovou cenou. Túto povinnosť, ako vyplýva z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa
28.02.2019 v prevádzke Potraviny CBA, Dubničanka Centrum II. 93/95, Dubnica nad Váhom,
účastník konania, ako predávajúci, vzhľadom k vyššie uvedenému, preukázateľne porušil.
Uvedeným protiprávnym konaním boli porušené práva spotrebiteľa chránené zákonom.
Následkom porušenia povinností predávajúceho je ohrozenie ekonomických záujmov
spotrebiteľa.

Pokuta, ktorú môže správny orgán v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. uložiť za
porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych
spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa až do výšky 66 400 EUR, bola uložená na základe
správnej úvahy v zákonnej hranici sadzby, ktorú považuje správny orgán za primeranú
k rozsahu protiprávnej činnosti.
Rozhodujúcimi skutočnosťami, ktoré boli predovšetkým zohľadnené pri určovaní výšky
postihu, bolo porušenie práv spotrebiteľa a nesplnenie zákonnej povinnosti predávajúceho
s ohľadom na mieru spoločenskej nebezpečnosti zistených nedostatkov. Správny orgán
prihliadol tiež na skutočnosť, že účel sledovaný zákonom č. 250/2007 Z. z., vyjadrený v § 3
ods. 1, podľa ktorého má každý spotrebiteľ okrem iného právo na informácie a na ochranu
ekonomických záujmov, nebol v zákonom požadovanej miere a úrovni dosiahnutý. Správny
orgán po zohľadnení jednotlivých zákonných kritérií podľa § 24 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.
z., ako aj po prihliadnutí na špecifiká konkrétneho prípadu a proporcionalitu uloženej pokuty
vo vzťahu k najvyššej možnej pokute, ktorú správny orgán za porušenie povinnosti môže
uložiť, pristúpil k uloženiu pokuty na spodnej hranici zákonnej sadzby, pričom uloženú pokutu
považuje za adekvátnu.
Správny orgán považuje uloženú pokutu v tejto výške vzhľadnom na jej represívnovýchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovené medze za primeranú a zároveň
zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona.

